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Împ?ratul m?rii - Episodul 26
de Ioana V. Vizita doamnei Jami stârne?te vâlv? printre negustorii din Yangzhou. Motivul
oficial pe care îl invoc? este faptul c? familia imperial? din Silla dore?te s? fie aprovizionat? cu
m?tase de un comerciant din China. Ca atare, se va organiza o licita?ie în urma c?reia se va
alege negustorul care nu numai c? va furniza m?tase familiei imperiale dar va avea ?ansa s?
î?i extind? întreaga afacere în Silla.

Jang Bogo afl? dedesubturile afacerii pe care o întreprinde doamna Jami. De fapt, aceasta
dorea s? cumpere m?tase la un pre? mic, în urma licita?iei, ca dup? aceea s? o vând? familiei
imperiale cu un pre? mai mare astfel câ?tigând un profit imens din aceast? diferen?? de pre?.
Mai mult decât atât, vicleana doamn? dorea s? uneasc? to?i comercian?ii din Yangzou astfel
creându-?i un nou grup de negustori sub comanda sa. Planul de contraatac al lui Jang Bogo
d? roade, spre furia doamnei Jami care va suporta pierderi serioase de pe urma e?ecului.
Ideea pe care o avea Bogo era una de viitor ?i îi aducea maestrului Sul profituri uria?e. Astfel,
Bogo îi convoac? pe to?i negustorii, le prezint? ?iretlicurile doamnei Jami dup? care le expune
planul s?u. Ace?tia sunt de acord s? îi vând? lui toat? m?tasea astfel obligând-o pe doamna
Jami s? fac? afaceri cu el. Dup? ce î?i stabilea sediul în Silla, Bogo avea de gând s?
stabileasc? o baz? pentru to?i comercian?ii Silla din China. Dar nu numai atât, de?inând
drepturile de comer? cu Japonia, Jang Bogo dorea s? deschid? o linie de comer? între Silla ?i
Japonia.
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Doamna Jami mai prime?te o lovitur?, dar de aceast? dat? cei care o înfurie sunt pira?ii care
i-au atacat unul din vasele comerciale, furându-i toat? marfa. Îi face o vizit? guvernatorului din
Mujinju, nimeni altul decât fratele domni?oarei Jung-hwa, pentr a-l chestiona asupra ac?iunilor
întreprinse pentru capturarea nelegiu?ilor m?rii. Joong-dal este arestat ?i cade în mâinile
doamnei Jami care astfel afl? c? maestrul Lee s-a reapucat de piraterie. Nu îi trebuie mult
pentru a-i veni o idee de r?zbunare. Îi propune maestrului Lee s? atace navele lui Bogo care
tocmai plecaser? spre Silla. Zis ?i f?cut. Dup? aceast? isprav?, doamna Jami incearc? s? îl
r?spl?teasc? pe Lee oferindu-i bani ?i un magazin în pia?a din Mujinju. Acesta refuz? dar îi
propune o alt? afacere ?i anume o colaborare pe termen lung între cei doi, alian?? care le-ar
permite s? î?i extind? puterea ?i autoritatea c?tre China ?i Japonia. Jang Bogo v?zând c?
puterea pira?ilor cre?te din ce în ce mai mult decide s? porneasc? o ofensiv? armat? împotriva
lor. A?adar, prima oprire o face la Mujinju unde dore?te s? îl întâlneasc? pe guvernator pentru
a-i cere permisiunea s? î?i stabileasc? tab?ra la Chunghae.
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